
 
 

 
 

Літо на позитиві 
  Тиші бути не повинно – під таким гаслом пройшло літо в Тишицькій 
публічно-шкільній бібліотеці, яка давно відійшла від стереотипу, що в бібліотеці всі 
говорять пошепки, тому  тут  завжди гамірно та весело. Літо – найгарячіша пора для 
працівників книгозбірні. Нові ідеї, літні табори, куточки читання під відкритим 
небом, краєзнавчі екскурсії, тематичні зустрічі, промоційні акції з читання  – це 
далеко не весь перелік літніх задумок від бібліотеки.  Вже традиційно, в цей період,  
бібліотека працює за програмою літніх читань, яка спрямована на активне 
залучення дітей до читання, змістовне, пізнавальне дозвілля з книгою. 
     Доросле населення влітку більше зайняте домашніми клопотами, тому майже вся увага 
бібліотеки була звернена на читачів-дітей. До послуг юних користувачів діють книжково-
ілюстративні виставки «Літо з книгою», «Подорожуємо разом із книгою», «Куди поїхати 
влітку», виставки малюнків читачів. Біля однієї з них була проведена презентація 
художніх творів учениці Тишицького ліцею Чмут Софії Павлівни. Наші юні  читачі  
цьогоріч охоче брали участь у Всеукраїнських, обласних та районних конкурсах 
присвячених Дню Незалежності України і здобули перемогу. 
    Протягом літніх місяців продовжила свою роботу студія «Бібліотеатр» де діти активно 
долучилися до вибору репертуару та обговорення ролей і згодом маленькі відвідувачі 
змогли подивитися лялькові вистави «Колобок» і «Коли зі мною друзі» та театралізовану 
виставу «Ріпка на новий лад». А ще з найменшими користувачами були проведені години 
голосного читання «А я, у літню спеку, іду в бібліотеку» та «Читай як я, читай зі мною, 
читай краще мене», шаховий  турнір «де заховалась перемога», літературна мандрівка «А 
ми на лавочках, під ялинками, подорожуємо казковими стежинками» тощо. 
   Читачами  та учасниками заходів були не тільки наші постійні відвідувачі, а й діти, які 
приїхали відпочивати на канікули до рідні з міст Краматорськ та Рівне і довколишніх сіл. 
Отож  наші юні  книголюби отримали масу позитивних емоцій, а це запорука хорошого 
настрою та здоров’я, що так необхідні  в новому навчальному році.    
  Літо закінчилося, та бібліотека продовжує свою роботу в звичному режимі. До 
книгозбірень можуть прийти люди різного віку, статі, походження, з різною освітою, щоб 
знайти інформацію, скористатися послугами та отримати нові знання. Для справжніх 
книгоманів, дітей та дорослих, у нас завжди знайдеться багато цікавинок, а що є більш 
краще, ніж поринути довгими осінніми вечорами у нову, ще непрочитану книгу.  
    І, з нагоди професійного свята, щиро вітаю всіх бібліотекарів Березнівщини, та наших 
колег, які знаходяться на заслуженому відпочинку. Всім, хто свою долю пов’язав з 
бібліотечною нивою, хто віддав частинку свого серця присвячую ці рядки: 

Бібліотекар не просто професія 
Бібліотекар – то стан душі 
Для нас у житті це елегія 

Як пісня для когось й вірші. 
Для когось це далеч моря 

Чи неба блакитна вись 
А нам не звернуть з дороги 

Яку ми обрали колись. 
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